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Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a), 

Vários Cidadãos, nomeadamente profissionais do Direito, entre os quais Advogados, têm 

manifestado, junto da Best Medical Opinion, a vontade de poderem obter, através de entidade 

independente, uma avaliação dos danos oro-faciais das pessoas vítimas de acidente, doença ou 

agressão. Decorre, aliás, da necessidade de obtenção de uma avaliação pericial (perícia) 

executada, nomeadamente, por técnico (Perito) qualificado, sem constrangimentos técnicos, 

institucionais ou financeiros, para informação do(s) interessado(s) e para eventual apresentação 

junto de entidades terceiras, tais como companhias de seguros e/ou tribunal. De forma similar, a 

obtenção de avaliações com base documental (pareceres) tem sido procurada por estes 

profissionais, no domínio da sua actividade, por forma a esclarecer e orientar a interpretação de 

aspectos relevantes, nomeadamente do âmbito clínico e/ou médico-legal/forense. 

A Best Medical Opinion entende que a opinião técnica/pericial autónoma, rigorosa e 

fundamentada, quer na forma de perícia, quer na forma de parecer, de Peritos independentes, 

representa uma mais-valia em situações de divergência e/ou conflito - frequentes entre Cidadãos 

e terceiras entidades, como por exemplo Companhias de Seguros - após eventos traumáticos, 

tais como acidentes ou agressões físicas e/ou psico-emocionais, e quando subsistem dúvidas 

relacionadas com a saúde individual, nomeadamente do foro psíquico e/ou psicológico e/ou 

perfil mental, incluindo aspectos comportamentais, e do âmbito oro-facial (dentes, boca, 

maxilares e estruturas anexas). 

Atenta às necessidades dos Cidadãos, decidiu a Administração da Best Medical Opinion passar a 

disponibilizar os seguintes serviços: 

1) PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DO DANO ORO-FACIAL [ Avaliação Presencial c/ Relatório ] 

É um acto médico/médico-dentário-pericial que permite avaliar, qualificar e quantificar, do 

ponto de vista médico-legal, sequelas a nível da região buco-maxilo-facial 



 

(disfunções/incapacidades permanentes com origem em lesões traumáticas) decorrentes de 

eventos traumáticos, bem como o eventual estabelecimento do nexo de causalidade entre 

evento e dano. 

A Perícia para Avaliação para Avaliação do Dano Oro-Facial é um acto de avaliação pericial 

praticado por um ou mais Médicos ou por um ou mais Médicos Dentistas. 

Nos casos de acidente de trabalho, estas perícias permitem avaliar, também, em que medida os 

danos na região buco-maxilo-facial e as suas repercussões interferem e/ou limitam a capacidade 

de trabalho e de ganho do indivíduo. 

A Perícia para Avaliação para Avaliação do Dano Oro-Facial pode ser realizada como acto 

único/singular e/ou como acto complementar a outra avaliação pericial. 

O preço de cada Perícia para Avaliação do Dano Oro-Facial é fixo. No entanto, antes de avançar 

com um eventual pedido de Perícia para Avaliação do Dano Oro-Facial, o Cliente pode requerer 

uma primeira consulta com Perito para avaliação preliminar e/ou apreciação processual. 

2) PARECER MÉDICO-DENTÁRIO [ Avaliação Documental ] 

Acto com intervenção exclusiva de Médico(s) Dentista(s). 

Opinião médica dentária, nomeadamente em contexto forense, emitida exclusivamente com 

base documental, por Médicos Dentistas em particular com habilitação nas ciências forenses, 

materializada em documentos escritos e assinados. 

O Parecer Médico-Dentário é um acto médico-dentário não assistencial executado por um ou 

mais Médicos Dentistas. 

Os Pareceres Médico-Dentários têm como objectivo ajudar a esclarecer dúvidas sobre a saúde 

individual, no que concerne aos dentes, boca, maxilares e estruturas anexas, as quais podem 

estar relacionadas com: Diagnóstico; Tratamentos; Cirurgias; Procedimentos; Prática Médico-

Dentária; Exames; Divergência de Opinião; Consumos no Âmbito da Saúde Dentária. 

Adicionalmente, estes pareceres objectivam a discussão e esclarecimento de questões médicas 

dentárias com aplicação e repercussão jurídica/legal, as quais podem estar relacionadas com: 



 

Causas e circunstâncias de morte; Mecanismo de morte; Etiologia médico-dentária da morte; 

Causalidade médico-dentária entre um evento e o estado actual da vítima; Identificação 

cadavérica e outras situações com implicações relevantes no domínio médico-legal. 

Um parecer médico-dentário em contexto forense permite uma avaliação e interpretação de 

informações e factos não apreciados em conjunto previamente (uma avaliação de novo), como 

fornecer uma segunda interpretação dos achados descritos em relatórios de perícias médico-

legais e forenses (relatórios de autópsia médico-legal oral, relatórios de avaliação do dano oro-

facial pós traumático e pareceres médico-legais e forenses prévios). 

O preço do Parecer Médico-Dentário é fixado em função da dimensão do processo e da 

complexidade técnica do mesmo. 

3) PARECER MÉDICO E MÉDICO-DENTÁRIO [ Avaliação Documental ] 

Acto com intervenção de Médico(s) e Médico(s) Dentista(s). 

Opinião médica e medica dentária, nomeadamente em contexto forense, emitida 

exclusivamente com base documental, por Médicos e também por Médicos Dentistas em 

particular com habilitação nas ciências forenses, materializada em documentos escritos e 

assinados. 

O Parecer Médico e Médico-Dentário é um acto médico e médico-dentário não assistencial 

executado por um ou mais Médicos e por um ou mais Médicos Dentistas. 

Os Pareceres Médicos e Médico-Dentário têm como objectivo ajudar a esclarecer dúvidas sobre 

a saúde individual, nomeadamente no que concerne aos dentes, boca, maxilares e estruturas 

anexas, as quais podem estar relacionadas com: Diagnóstico; Tratamentos; Cirurgias; 

Procedimentos; Prática Médica/Médico-Dentária; Exames; Divergência de Opinião; Consumos no 

Âmbito da Saúde em geral e Saúde Dentária. 

Adicionalmente, estes pareceres objectivam a discussão e esclarecimento de questões médicas e 

médico-dentárias com aplicação e repercussão jurídica/legal, as quais podem estar relacionadas 

com: Causas e circunstâncias de morte; Mecanismo de morte; Etiologia médica e médico-



 

dentária da morte; Causalidade médica e médico-dentária entre um evento e o estado actual da 

vítima; Identificação cadavérica e outras situações com implicações relevantes no domínio 

médico-legal. 

Um parecer médico e médico-dentário em contexto forense permite uma avaliação e 

interpretação de informações e factos não apreciados em conjunto previamente (uma avaliação 

de novo), como fornecer uma segunda interpretação dos achados descritos em relatórios de 

perícias médico-legais e forenses (relatórios de autópsia médico-legal oral, relatórios de 

avaliação do dano corporal e/ou dano oro-facial pós traumático e pareceres médico-legais e 

forenses prévios). 

O preço do Parecer Médico e Médico-Dentário é fixado em função da dimensão do processo e da 

complexidade técnica do mesmo. 

4) PARECER PSICOLÓGICO [ Avaliação Documental ] 

Acto com intervenção exclusiva de Psicólogo(s). 

Opinião psicológica, nomeadamente em contexto criminal e forense, emitida exclusivamente 

com base documental, por Psicólogos com habilitações no âmbito da Psicologia Clínica, Criminal 

e/ou Forense, materializada em documentos escritos e assinados. 

O Parecer Psicológico é um acto psicológico não assistencial executado por um ou mais 

Psicólogos. 

Os Pareceres Psicológicos têm como objectivo discutir e esclarecer questões relacionadas com a 

saúde psíquica e/ou psicológica e/ou perfil mental, incluindo aspectos comportamentais. 

Adicionalmente, estes pareceres objectivam a discussão e esclarecimento de questões 

psicológicas com aplicação e repercussão jurídica/legal, as quais podem estar relacionadas com: 

Procedimentos e/ou Diagnósticos Psicológicos; Responsabilidades Parentais; Divórcios; Avaliação 

Psicológica e/ou Neuropsicológica; Necessidades Educativas Especiais (NEE); Danos Psicológicos; 

Situações de Perda/Luto; Divergência de Opinião. 



 

Um parecer psicológico permite uma avaliação e interpretação de informações e factos não 

apreciados em conjunto previamente (uma avaliação de novo), como fornecer uma segunda 

interpretação dos achados descritos em relatórios de perícias médico-legais e forenses 

(relatórios de psicológicos, relatórios de avaliação do dano psicológico e pareceres médico-legais 

e forenses prévios/pareceres psicológicos prévios). 

O preço do Parecer Psicológico é fixado em função da dimensão do processo e da complexidade 

técnica do mesmo. 

5) PARECER MÉDICO E PSICOLÓGICO [ Avaliação Documental ] 

Acto com intervenção de Médico(s) e Psicólogo(s). 

Opinião médica e psicológica, nomeadamente em contexto criminal e forense, emitida 

exclusivamente com base documental, por Médicos e também por Psicólogos com habilitações 

no âmbito da Psicologia Clínica, Criminal e/ou Forense, materializada em documentos escritos e 

assinados. 

O Parecer Médico e Psicológico é um acto médico e psicológico não assistencial executado por 

um ou mais Médicos e por um ou mais Psicólogos. 

Os Pareceres Médicos e Psicológicos têm como objectivo discutir e esclarecer questões 

relacionadas com a saúde psíquica e/ou psicológica e/ou perfil mental, incluindo aspectos 

comportamentais. Adicionalmente, estes pareceres objectivam a discussão e esclarecimento de 

questões médicas e psicológicas com aplicação e repercussão jurídica/legal, as quais podem estar 

relacionadas com: Diagnóstico; Tratamentos; Procedimentos; Responsabilidades Parentais; 

Divórcios; Exames; Avaliação Psicológica e/ou Neuropsicológica; Necessidades Educativas 

Especiais (NEE); Danos Psicológicos; Situações de Perda/Luto; Divergência de Opinião. 

Um parecer médico e psicológico permite uma avaliação e interpretação de informações e factos 

não apreciados em conjunto previamente (uma avaliação de novo), como fornecer uma segunda 

interpretação dos achados descritos em relatórios de perícias médico-legais e forenses 



 

(relatórios médico-legais, relatórios psicológicos diversos, nomeadamente de avaliação do dano 

psicológico e, ainda, pareceres médico-legais e forenses prévios/pareceres psicológicos prévios). 

O preço do Parecer Médico e Psicológico é fixado em função da dimensão do processo e da 

complexidade técnica do mesmo. 

A Perícia para Avaliação para Avaliação do Dano Oro-Facial, os Pareceres Médico-Dentários, os 

Pareceres Médicos e Médico-Dentários, os Pareceres Psicológicos e os Pareceres Médicos e 

Psicológicos passam, assim, a integrar o rol de serviços disponibilizados pela Best Medical 

Opinion. 

Os Serviços e a Tabela de Preços actualizada podem ser consultados em www.bmop.pt. 

Informações adicionais poderão ser solicitadas através do telefone +351 213 507 000 ou pelo 

endereço de correio electrónico info@bmop.pt. 

A Administração 

 

http://www.bmop.pt/
mailto:info@bmop.pt

